
KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII 

W programie nauczania „Wczoraj i dziś” zwrócono szczególną uwagę na następujące aspekty 

oceniania: 

1. Sposób oceniania ma wpływ na stosunek uczniów do przedmiotu, a więc także na 

efektywność nauczania. Według ustaleń psychologii wychowawczej pozytywna ewaluacja 

motywuje dzieci do dalszej nauki bardziej niż surowa ocena. Dlatego w szkole podstawowej 

należy przyłożyć szczególną wagę do wszelkich starań i aktywności uczniów. Jest to istotne 

zwłaszcza w przypadku uczniów słabszych. 

2. Należy stosować indywidualizację wymagań. Problem ten staje się bardzo ważny w 

przypadku uczniów dyslektycznych, nieradzących sobie z pracami pisemnymi, oraz dzieci z 

trudnościami w nauce. 

Indywidualizacja wymagań jest łatwiejsza przy stosowaniu ustnych form kontroli. W 

pisemnych formach podsumowujących (zwłaszcza w sprawdzianach czy testach okresowych) 

polecenia powinny być dostosowane do możliwości uczniów. 

Program „Wczoraj i dziś” proponuje kryteria ogólne określające wiadomości i umiejętności, 

które uczeń powinien opanować podczas pięcioletniego cyklu nauki historii. Nauczyciel może 

dostosować podane wymagania do możliwości uczniów w danej klasie.  

Aby uzyskać ocenę: 

• dopuszczającą – uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej wiedzy, wyjaśniać 

z pomocą nauczyciela znaczenie podstawowych terminów historycznych, dokonywać opisów 

przeszłości i porównywać ją z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych; 

• dostateczną – uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę faktograficzną, czytać teksty 

ze 

zrozumieniem, dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością, opanować najprostsze 

umiejętności przedmiotowe, takie jak: dokonywanie oceny zdarzenia, opis, porównanie, 

określanie, w którym wieku doszło do danego zdarzenia, porządkowanie wydarzeń w 

kolejności chronologicznej, odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu; 

• dobrą – uczeń powinien opanować wiedzę faktograficzną na poziomie ponadpodstawowym 

wykazywać się aktywnością na lekcjach, wyrażać własną opinię, dostrzegać ciągłość rozwoju 



kulturalnego i cywilizacyjnego, integrować wiedzę uzyskaną z różnych źródeł, samodzielnie 

poszukiwać informacji o swoim regionie i rodzinnej miejscowości, umiejętnie posługiwać się 

mapą, odczytywać wiadomości z wykresów i tabel; 

• bardzo dobrą – uczeń musi wykazać się nie tylko dużą wiedzą, lecz także zrozumieniem 

procesów historycznych; powinien również samodzielnie wyciągać wnioski, ujmować treści 

historyczne w związki przyczynowo -skutkowe, krytycznie odnosić się do wydarzeń z 

przeszłości oraz porównywać epoki i okresy; 

• celującą – uczeń wykazuje się rozległą wiedzę historyczną, świadczącą o uzdolnieniach 

humanistycznych, ponadto wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem. Osiąga 

sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (np. w olimpiadach historycznych). Bierze 

czynny udział w życiu szkoły, wykazuje się aktywną i prospołeczną postawą, np. pomagając 

słabszym koleżankom i kolegom w nauce. 


